
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 kwietnia 2008 r.
— PKK przeciwko Radzie

(Sprawa T-229/02) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Zamrożenie
funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Uzasadnienie)

(2008/C 142/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Osman Ocalan w imieniu Kurdistan Workers'
Party (PKK) (przedstawiciele: M. Muller, QC, E. Grieves i
P. Moser, barristers oraz J.G. Pierce, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: począt-
kowo M. Vitsentzatos i M. Bishop, a następnie M. Bishop i
E. Finnegan, działający w charakterze pełnomocników)

Interwenienci popierający żądania strony pozwanej: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele:
początkowo R. Caudwell, a następnie E. Jenkinson, działający w
charakterze pełnomocników, wspierani przez S. Lee, barrister)
oraz Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: P. Kuijper
i C. Brown, następnie P. Hetsch i P. Aalto, działający w charak-
terze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Rady
2002/460/WE z dnia 17 czerwca 2002 r. wykonującej art. 2
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczegól-
nych środków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie
terroryzmu i uchylającej decyzję 2002/334/WE (Dz.U. L 160,
str. 26), a po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Rady 2002/460/WE z dnia
17 czerwca 2002 r. wykonującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczają-
cych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom,
mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylającej decyzję
2002/334/WE w zakresie dotyczącym Kurdistan Workers' Party
(PKK).

2) Rada pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Osmana
Ocalana, działającego w imieniu Kurdistan Workers' Party (PKK)
przed Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem Sprawiedliwości.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
Komisja Wspólnot Europejskich pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 kwietnia 2008 r.
— KONGRA-GEL i in. przeciwko Radzie

(Sprawa T-253/04) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom
i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Zamrożenie
funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności —

Uzasadnienie)

(2008/C 142/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: KONGRA-GEL i dziewięć innych skarżących,
których nazwy zostały umieszczone w załączniku do wyroku
(przedstawiciele: M. Muller, QC, E. Grieves i C. Vine, barristers
oraz J.G. Pierce, solicitor)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele:
E. Finnegan i D. Canga Fano, działający w charakterze pełno-
mocników)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele:
początkowo R. Caudwell, a następnie E. Jenkinson, działający w
charakterze pełnomocników, wspierani przez S. Lee, barrister)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Rady
2002/306/WE z dnia 2 kwietnia 2004 r. wykonującej art. 2
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczegól-
nych środków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie
terroryzmu i uchylającej decyzję 2003/902/WE (Dz.U. L 99,
str. 28) oraz rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 (Dz.U. L 344,
str. 70), a po drugie, wniosek o odszkodowanie.
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